Brobygningsaktiviteter –
starten på en erhvervsuddannelse
Torsdag den 7. juni 2018 på Nyborg Gymnasium, Skolebakken 13, 5800 Nyborg
Eud-læringskonsulenterne inviterer på vegne af Undervisningsministeriet til en temadag om erhvervsskolernes
muligheder for, at arbejde med elevmotivation og systematik i brobygningsaktiviteterne.
Formålet med brobygningsaktiviteterne er, at de skal bidrage til, at den unge bliver afklaret og motiveret for at
vælge og gennemføre en ungdomsuddannelse. Derudover er det formålet for den enkelte erhvervsskole,
at forløbene skal være med til at tiltrække nye elever. På landets erhvervsskoler gennemføres hvert år
brobygningsaktiviteter for ca. 2800 årselever.
Temadagen vil stille skarpt på, hvordan erhvervsskolerne kan fastsætte mål, planlægge, kommunikere, gennemføre,
evaluere og efterfølgende følge op på, om målene blev nået for brobygningsaktiviteterne.
Temadagen er primært henvendt til folk, der med forskellige funktioner arbejder med brobygningsaktiviteter på
erhvervsuddannelser.
Tidspunkt

Aktivitet og indhold

09.00 – 09.30

Ankomst og morgenkaffe

09.30 – 12.15

Velkomst og introduktion til dagens formål og program
Indflyvning
Læringskonsulenterne deler erfaringer og viden om arbejdet med
brobygningsaktiviteter. Læringskonsulenterne præsenterer et årshjul for systematisk
arbejde med brobygningsaktiviteter. Årshjulet understøtter en forankring af arbejdet
med brobygning i organisationen.
Motivationsorienteringer
Oplæg ved lektor Arnt Vestergaard Louw, CEFU
Med udgangspunkt i aktuelle motivationsteoretiske perspektiver og sin forskning i
erhvervsuddannelserne og elevernes møde med lærere og pædagogik vil Arnt i
oplægget komme med teoretiske og praktiske indspark til, hvordan man kan arbejde
med at motivere og engagere unge på brobygningsforløb på erhvervsuddannelserne.
Jeg en bro mig bygge vil…
Oplæg ved Konsulent Lisbeth Storm Henriksen, DEA
Tænketanken DEA har netop udgivet rapporten ”Jeg en bro mig bygge vil…”, som går
tæt på brobygningsforløb i 9. og 10. klasse. Formålet med brobygning er at motivere,
inspirere og afklare de unge. Det er bare ikke altid det lykkes. Lisbeth vil med
udgangspunkt i rapporten bl.a. give handlingsrettede anvisninger til, hvordan man
skruer det gode brobygningsforløb sammen.

Diskussion af perspektiver på brobygningsaktiviteter
v/ læringskonsulenterne
Kort information om netværksgrupper
Læringskonsulenterne informerer om muligheden for deltagelse i netværksgrupper,
med emnet ”Øget søgning og brobygningsaktivitet”. Tilmelding til netværk sker på
temadagen eller umiddelbart efter.
12.15 – 13.15

Netværksaktivitet – Frokost

13.15 – 15.30

Besøg udsigterne
Hvordan kan skolen arbejde med brobygningsaktiviteter? Her præsenteres 8 udsigter,
der alle stiller skarpt på dele af elementerne i brobygningsaktiviteternes årshjul. Der
afholdes 4 runder af 20 minutter, med følgende emner:
Udsigt 1: Strategi og mål
Udsigt 2: Udvælgelse af medarbejdere
Udsigt 3: Beskrivelse af indhold - progression
Udsigt 4: Samarbejde med grundskolen og ungdommens uddannelsesvejledning
Udsigt 5: Kommunikation af brobygningsaktivitetsbeskrivelserne
Udsigt 6: Hvordan møder vi eleverne, når de kommer?
Udsigt 7: Evaluering af brobygningsaktiviteterne
Udsigt 8: Justering – strategi, praksis og organisering
Opsamling og diskussion
Hvad tager jeg med hjem? / Kalder dagens input på nye handlinger?

15.30

Tak for i dag

For yderligere oplysninger:
Claus Søe, claus.soe@stukuvm.dk, tlf. 33 92 50 91
Lise Ebdrup, Lise.Ebdrup@stukuvm.dk, tlf. 33 92 51 99
Marcus Laycock, marcus.laycock@stukuvm.dk, tlf. 33 92 50 43
Vi glæder os til at se jer!
Med venlig hilsen
Læringskonsulenterne på eud

